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आयकर नियमावली, २०५९
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५९।२।२७
सं िोधिः
१.

आयकर (पहिलो सं िोधि) नियमावली, २०५९

२०५९।९।२२

२.

आयकर (दोस्रो सं िोधि) नियमावली, २०६४

२०६४।३।२८

३.

आयकर (ते स्रो सं िोधि) नियमावली, २०६७

२०६७।८।४

४.

आयकर (चौथो सं िोधि) नियमावली, २०७१

२०७१।३।२९

५.

आयकर (पााँचौ सं िोधि) नियमावली, २०७२

२०७२।३।२९

६.

आयकर (छै ठौं सं िोधि) नियमावली, २०७३

२०७३।३।२०

७.

आयकर (सातौं सं िोधि) नियमावली, २०७४

२०७४।४।१०

८.

आयकर (आठौं सं िोधि) नियमावली, २०७५

२०७५।०२।२२

९.

आयकर (िवौं संिोधि) नियमावली, २०७६

२०७६।०३।२३ 

१०.

आयकर (दिौं सं िोधि) नियमावली, २०७६

२०७६।११।१२

११.

आयकर (एघारौं सं िोधि) नियमावली, २०७७

२०७७।०३।०१

१२.

आयकर (बाह्रौं सं िोधि) नियमावली, २०७८

२०७८।०२।१७

आयकर ऐि, २०५८ को दफा १३८ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे िायका
नियमिरू बिाएको छ ।



नमनत २०७१।५।१६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचिा अिुसार भूल सुधार गररएको ।



यो नियमावली सं वत् २०७३ साल साउि १ गतेदेशि प्रारम्भ भएको ।






यो नियमावली सं वत् २०७४ साल साउि १ गतेदेशि प्रारम्भ भएको ।

यो नियमावली सं वत् २०७६ साउि १ गतेदेशि प्रारम्भ िुिे गरी जारी भएको ।
यो नियमावली सं वत् २०७७ साउि १ गतेदेशि प्रारम्भ िुिे गरी जारी भएको ।
यो नियमावली सं वत् २०७८ साउि १ गतेदेशि प्रारम्भ िुिे गरी जारी भएको ।
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पररच्छे द–१
प्रारशम्भक
१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरूको िाम “आयकर नियमावली, २०५९” रिे को

छ

।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ िुिेछ ।

२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“ऐि“ भन्नाले आयकर ऐि, २०५८ सम्झिु पछथ ।

(ि)

“स्थायी ले िा िम्बर” भन्नाले कर प्रयोजिको लानग कुिै व्यशिको पहिचाि गिथ हवभागले
त्यस्तो व्यशिलाई प्रदाि गरे को ले िा िम्बर सम्झिु पछथ ।

पररच्छे द–२
कर छूट
३.

कर छूटको लानग निवेदि ददिु पिनः (१) ऐिको दफा २ को िण्ड (ध) बमोशजम कर छूट
पाउिे सं स्थाले कर छूटको लानग दे िाय बमोशजमको हववरण सं लग्ि गरी हवभागमा निबेदि ददिु
पिनछः–
(क)

प्रचनलत कािूि बमोशजम दताथ िुि ु पिन सं स्थाको िकमा दताथको
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप,

(ि)

सं स्था गठि सम्बन्धी हवधािको प्रनतनलहप,

(ग)

स्थायी ले िा िम्बर प्राप्त गरे को भए त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप र

(घ)

ले िापरीिणको प्रनतवेदि भए सो को प्रनतनलहप ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको कर छूटको निवेदि उपर हवभागले आवश्यक
जााँचबुझ गरी त्यस्तो सं स्थालाई कर छूट पाउिे सं स्थाको रूपमा दताथ गरी प्रमाणपत्र ददिेछ ।
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(३) उपनियम (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि कर छु ट पाउिे
सं स्था नभत्र पिन कुिै निकायलाई दताथ गिुथ िपिन गरी हवभागले तोक्ि सक्िेछ ।

४.

................

५.

..............







५क. िवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नियम ३ बमोशजम दताथ भई कर छु टको प्रमाणपत्र प्राप्त
गरे को छु ट पाउिे सं स्थाले आय वषथ समाप्त भएको नमनतले

एक वषथनभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र



िवीकरण गराउिु पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम िवीकरण गराउि निवेदिसाथ अशघल्लो आय वषथको ....


आय हववरण र अनिम कर कट्टी गरी कर दाशिला गरे को हववरण तथा प्रमाणसहित हवभागले

तोकेको ढााँचामा कर ... हवभाग समि निवेदि ददिु पिनछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त िुि आएको निवेदि उपर... हवभागले छािनबि
गदाथ कर छु ट पाउिे दे शिएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र िवीकरण गिुथ पिनछ ।
(४) यस नियम बमोशजम िवीकरणका लानग प्राप्त भएको कर छु टको प्रमाणपत्र हवभागले
तोकेको ढााँचा बमोशजम िभएमा साहवकको कर छु टको प्रमाणपत्रको सट्टा ियााँ प्रमाणपत्र जारी
गररिेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोशजम कर छु टको प्रमाणपत्र िवीकरण िगराएसम्म कर छु टको
प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को सं स्थाले कर छु टको सुहवधा उपयोग गिथ पाउिे छै ि ।



छै ठौं सं िोधिद्वारा िारे ज ।



छै ठौं सं िोधिद्वारा सं िोधि भई आठौं सं िोधिद्वारा शझहकएको ।



छै ठौं सं िोधिद्वारा थप ।



बाह्रौं सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



एघारौं सं िोधि २०७७ द्वारा सं िोनधत ।
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पररच्छे द–३
आयको गणिा
६.

सािानतिा रकमको भ ुिािीः ऐिको दफा ८ को उपदफा (३) को िण्ड (घ) वा दफा २१
को स्पष्टीकरणको िण्ड (क) को उपिण्ड (२) को (ग) मा उशल्लशित सािा नतिा रकमको
भ ुिािी गदाथ शचया िचथ, स्टे ििरी, बशक्सस, पुरस्कार, आपतकानलि औषधोपचार तथा हवभागले
ु ािीकताथले एक पटकमा पााँच सय रुपैयााँसम्म भ ुिािी
तोकेका यस्तै प्रकारका भ ुिािी बापत भि
गिथ सक्िेछ ।

७.

ह्रास आधारमा समावेि िगररिेः ऐिको दफा १६को उपदफा (२) बमोशजमको सीमा गणिा
गिन प्रयोजिको लानग कुिै आय वषथको अन्त्यमा कुिै सम्पशिको कुिै समूिको ह्रास आधार
गणिा गदाथ ऐिको दफा १६ को उपदफा (३) बमोशजम िुिे अनधक िचथ वा सो को भागलाई
समावेि गररिे छै ि ।

८.

लेिाङ्किको तररकाः (१) ऐिको दफा २२ बमोशजम कर ले िाङ्कि गदाथ प्रचनलत कािूि बमोशजम
लेिामािको व्यवस्था भए सोिी बमोशजम गिुथ पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै ले िामािको व्यवस्था िभएको अवस्थामा प्रचनलत
कुिै अन्तराथहिय नसद्धान्त वा प्रचलिको आधारमा हवभागले तोकेको ले िामाि अिुसार कर
लेिाङ्कि गिुथ पिनछ ।

९.

डुबक
े ो वा िराब ऋणमा पररणत िुिे मापदण्डः ऐिको दफा २५ को उपदफा (२) को िण्ड
(क) र दफा ४० को उपदफा (३) को िण्ड (ग) को उपिण्ड (१) को प्रयोजिको लानग
बैङ्क वा हविीय सं स्थाको ऋण डुबेको वा िराब ऋणमा पररणत िुिे सम्बन्धमा िेपाल राि
बैङ्कले निधाथरण गरे को मापदण्ड अिुसार िुिछ
े ।
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१०.

प्रनतफल हवलशम्वत िुिे करारः कुिै करारको पिले करार प्रारम्भ भएपनछ प्रत्येक ६ महििाको
अवनधमा अिुमानित लाभ र अिुमानित िािी सम्बन्धमा नबभागले तोकेका कुरािरू िदे िाएमा
त्यस्तो करार प्रनतफल हवलशम्बत िुिे करार िुिेछ ।

११.

समावेि िभएको करार (एक्स्ल्कुडेड कन्राक्ट): दे िाय बमोशजमको करार समावेि िभएको
करार (एक्स्ल्कुडेड कन्राक्ट) िुिेछः–
(क)

कुिै निकायमा हित निहित भएको वा अवकाि कोषको सदस्यता प्राप्त गरे को
कारणले उत्पन्न कुिै करार, वा

(ि)

१२.

लगािी नबमाको कुिै करार ।

दीघथकानलि करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) कुिै समयमा कुिै व्यशिको लगािी, रोजगारी
वा व्यवसायबाट आशजथत आयलाई कुिै समयमा सामान्य आय वषथ सरि गणिा िगरी सो वा
सोभन्दा अशघल्लो समयमा आय गणिा गदाथ समावेि िुिे रकमिरू क्रमवद्ध बृहद्धको योग
अिुसार समावेि िुिे रकम िुिेछि् ।
(२) कुिै समयमा कुिै व्यशिको व्यवसाय वा लगािीबाट आशजथत आयलाई कुिै
समयमा सामान्य आय वषथ सरि गणिा िगरी सो वा सोभन्दा अशघल्लो समयमा आय गणिा
गदाथ कट्टा गिथ पाईथिे रकमिरू क्रमवद्ध बृहद्धको योग अिुसार कट्टा गररिे रकम िुिेछि् ।
(३) कुिै िास समयमा ऐिको दफा २६ को उपदफा (२) मा उशल्लशित करारको
सम्पन्न प्रनतित निधाथरण गदाथ दे िायबमोशजम निधाथरण गररिेछः–
(क)

उत्पादि, निमाथण वा जडािसाँग सम्बशन्धत करार वा सो साँग सम्बशन्धत
सेवािरू पूरा गिन करारको सम्बन्धमा सो समयमा क्रमबद्ध बृहद्धको
योग अिुसार कट्टा गररिे रकमलाई करार अन्त्य िुिे समयमा क्रमबद्ध
बृहद्धको योग अिुसार कट्टा गररिे रकमसाँग तुलिा गरे र, वा

(ि)

िण्ड (क) बािे कका अवस्थामा सो िण्डको अधीिमा रिी हवभागले
तोके बमोशजम ।
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(४) ऐिको दफा ९५ बमोशजम कुिै आय वषथमा अिुमानित करको हववरण दाशिला
गिुथ िपिन व्यशिको िकमा ऐिको दफा २६ मा गररएको दीघथकालीि करारको व्यवस्था लागु
िुिे छै ि ।
(५) दे िायको करारलाई ऐिको दफा २६ मा गररएको दीघथकालीि करारको व्यवस्था
लागू िुिेछः–
(क)

ऐि लागू िुाँदाका बित उत्पादि, निमाथण वा जडािसाँग सम्बशन्धत करार
वा सो हवषयसाँग सम्बशन्धत सेवािरू पूरा गिन करार, र

(ि)

िण्ड (क) बािे कको अवस्थामा हवभागले तोहकददएको समय र अवस्था
अिुसारका करार ।

१३.

निजी प्रयोजिको सवारी साधि तथा भवि सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कमथचारी वा कामदार
लगायतको कुिै हितानधकारीको लानग कुिै व्यशिबाट पूण थ वा आंशिक रूपमा निजी प्रयोजिको
लानग प्रयोग भएको वा प्रयोगको लानग उपलब्ध भएको सवारी

साधिलाई ऐिको दफा २७

को उपदफा (१) को िण्ड (ि) को उपिण्ड (१) बमोशजम कुिै आय बषथको लानग
दे िायबमोशजम रकम निधाथरण िुिेछः–
(क)

कमथचारी वा कामदार वा मानसक रूपमा पाररश्रनमक प्राप्त गिन अन्य
कुिै व्यशिलाई उपलब्ध गराएकोमा निजले िाईपाई आएको तलबको
िू न्य दिमलव पााँच प्रनतितले िुिे रकम ।

(ि)

िण्ड (क) मा उल्ले ि भएको अवस्थामा बािे क सवारीसाधिको प्रचनलत
बजार मूल्यको बाहषथक एक प्रनतितले िुिे रकम ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग “सवारी साधि” भन्नाले
मोटर, कार, जीप र यस्तै हकनसमको अन्य सवारी साधि सम्झिु पछथ ।

(२) कमथचारी वा कामदार लगायतको कुिै हितानधकारीको लानग कुिै व्यशिबाट निजी
प्रयोजिको लानग प्रयोग भएको वा प्रयोगको लानग उपलब्ध भएको भविलाई ऐिको दफा २७
को उपदफा (१) को िण्ड (ि) को उपिण्ड (२) बमोशजम कुिै आयबषथको लानग
दे िायबमोशजम रकम निधाथरण िुिेछः–
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(क)

भवि उपलब्ध गराउिे व्यशिले कमथचारी वा कामदार वा मानसक
रूपमा पाररश्रनमक प्राप्त गिन अन्य कुिै व्यशिलाई भवि उपलब्ध
गराएकोमा निजले िाइपाई आएको तलबको दुई प्रनतितले िुिे रकम,

(ि)

भवि उपलब्ध गराउिे व्यशिले घर भाडामा नलई िण्ड (क) मा
उल्ले ि भए बािे कको व्यशिलाई भवि उपलब्ध गराएकोमा भाडा बापत
ु ािी गरे को रकमको पच्चीस प्रनतितले िुिे रकम,
भि

(ग)

भवि उपलब्ध गराउिे व्यशिले भाडा नतिुथ िपिन घर िण्ड (क) मा
उल्ले ि भए बािे कको व्यशिलाई भवि उपलब्ध गराएकोमा प्रचनलत
घरभाडाको पच्चीस प्रनतितले िुिे रकम ।

१४.

ु ािीलाई ऐिको दफा २७ बमोशजम पररमाणीकरण गदाथ
चािच ुि हिसाब गणिा िगररिेः कुिै भि
वा ऐिको दफा २८ बमोशजम िेपाली रुपैयााँमा पररवतथि गदाथ रुपैयााँ भन्दा बढी भएको चािच ुि
पैसालाई गणिा गररिे छै ि ।

१५.

अनिम रूपमा मूल्य निधाथरण गिनः (१) ऐिको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोशजम कुिै
व्यशिको आय गणिा गदाथ समावेि वा कट्टी गररिे रकम सम्बन्धमा सामान्य बजार मूल्य
(आम्र्स ले न्थ) को आधारमा हवभागले हवतरण, नबनियोजि वा बााँडफााँड गिन सम्बन्धमा स्पष्ट
िुि एक वा एक भन्दा बढी व्यशिले नलशित रूपमा अिुरोध गरे मा हवभागले दे िायबमोशजम
नलशित सूचिा जारी गिथ सक्िेछः–
(क)

नलशित सूचिाको अवनध एक पटकमा पााँच आय वषथभन्दा बढी ििुिे
गरी,

(ि)

िण्ड (क) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि सो नलशित सूचिा
िवीकरण िुि सक्िे गरी ।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको नलशित सूचिा हवभाग तथा अिुरोध गिन पिलाई
बाध्यात्मक िुिेछ ।
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तर सम्बशन्धत निवेदकले गरे को अिुरोधमा हवभाग सिमत भएमा सो नलशित सूचिा
निष्कृय िुिेछ ।

१६.

प्रनतस्थापि सहितको अस्वेशच्छक निसगथ श्रज
ृ िा िुिे अवस्थाः (१) कुिै निकायको एकीकरण वा
पुिः सं रचिा भई कुिै व्यशिको सो निकायमा रिे को हित सोिी निकायको अको हितबाट वा
कुिै

अको

निकायको

हितबाट

प्रनतस्थापि

भएमा

अस्वेशच्छक

निसगथ

सृजिा

भएको

मानििेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम अस्वेशच्छक निसगथ श्रृजिा भएमा सो निकाय वा सो
व्यशिले हवभाग समि स्वीकृनतको लागी निवेदि ददिु पिनछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम ददएको निवेदिमा हवभागले स्वीकृनत ददि सक्िेछ ।

पररच्छे द–४
प्राकृनतक व्यशि र निकाय सम्बन्धी हविेष व्यवस्था
१७.

स्वीकृत औषधी उपचार िचथ र सीमाः (१) ऐिको दफा ५१ बमोशजम औषधी

उपचार बापत

कर नमलािको गणिा गिन प्रयोजिको लानग दे िाय बमोशजमको औषधी उपचार िचथलाई स्वीकृत
औषधी उपचार िचथ मानििेछः–
(क)
(ि)

........................



कुिै प्राकृनतक व्यशिलाई मान्यता प्राप्त अस्पताल, िनसथड्ड िोम, स्वास््य
केन्र वा शचहकत्सकले उपचार गदाथ लागेको औषधी लगायतका नबल
बमोशजमको रकम ।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि दे िायका िचथिरू स्वीकृत
औषधी उपचार िचथ मानििे छै िि्ः–
(क)



सौन्दयथ िल्यशचहकत्सा (कष्मेहटक सजथरी) मा भएको िचथ, र

पााँचौ सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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(ि)



ऐिको अिुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (१६) मा उशल्लशित

नबमाबाट िनतपूनतथ प्राप्त भएको उपनियम (१) को िण्ड (ि) मा
उशल्लशित िचथ ।
(३) ऐिको दफा ५१ को उपदफा (३) बमोशजम कर नमलाि गिथ सहकिे रकमको
सीमा सात सय पचास रुपैयााँ िुिेछ ।

१८.

लाभांिको रकमलाई निकायको आय गणिा गदाथ समावेि गिुथ िपिनः (१) ऐिको दफा ५६ को
उपदफा (३) को प्रनतवन्धात्मक बाक्ांिको प्रयोजिको लानग कुिै निकायले दे िायको कायथको
लानग कुिै हितानधकारीलाई सो निकायको व्यवसाय सञ्चालिको नसलनसलामा िभै अन्य कारणले
मुिाफा बािे कको लाभांि हवतरण गरे मा आय गणिा गदाथ समावेि गिुथ पिन छै िः–
(क)

सो निकायबाट हितानधकारीलाई उपलब्ध गराईएको सेवा, वा

(ि)

हितानधकारीको प्रयोगको लानग उपलब्ध गराइएको सो निकायको
स्वानमत्वमा रिे को सम्पशि ।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अवस्थामा त्यस्तो सेवा वा सम्पशिको सम्बन्धमा ह्रास
कट्टी लगायत कुिै पनि िचथ कट्टी गिथ पाइिे छै ि ।

१९.

..............



पररच्छे द–५
अवकाि बचत सम्बन्धी हविेष व्यवस्था
२०.

अवकाि कोषको स्वीकृनतः (१) अवकाि कोषको स्वीकृनतको लानग ऐिको दफा ६३ बमोशजम
निवेदि प्राप्त भएमा उपनियम (२) को अधीिमा रिी हवभागले स्वीकृत ददि सक्िेछ ।




पााँचौ सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
दोस्रो सं िोधिद्वारा िारे ज ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम हवभागले स्वीकृनत प्रदाि गदाथ सो अवकाि कोषले दे िायका
ितथिरू पालिा गिुथ पिन गरी स्वीकृनत प्रदाि गिथ सक्िेछः–
(क)

अवकाि कोषमा जम्मा गररएको वा अवकाि कोषलाई प्राप्त िुिे रकम
स्वीकृत लगािीमा मात्र लगािी गिुथ पिन,




ाँ ी कम्तीमा एक करोड रुपैयााँ िुि ु पिन,
(क१) च ुिा पूज
(क२) अवकास कोष सञ्चालि गिन निकायको हितानधकारी, कामदार वा
कमथचारीको सं ख्या कम्तीमा एक िजार िुि ु पिन,

(ि)

अवकाि कोषले कमथचारी वा कामदारको तफथबाट रोजगारदाताबाट
अवकाि योगदाि स्वीकार गिन भएमा सो कोषको व्यवस्थापि
रोजगारदाता भन्दा स्वतन्त्र

रूपमा भएको िुि ु पिन,

तर सोिी कोषका कमथचारी वा कामदारको िकमा यो िण्ड
लागू िुिे छै ि ।
(ग)

अवकाि योगदाि रकम आषाढ महििामा िचथ लेिेको

भए िचथ

ले िेको एक महििानभत्र र अन्य महििाको िकमा िचथ ले िेको पन्र
ददिनभत्र अवकाि कोषमा जम्मा गिुथ पिन,
(घ)

अवकाि कोषको हितानधकारीलाई दे िायका अवस्थामा मात्र अवकाि
ु ािी गिथ सहकिेः–
भि
(१)

कमथचारी वा कामदार सेवाबाट अवकाि प्राप्त गरे मा,

(२)

हितानधकारीको उमेर अन्ठाउन्न वषथ पुगेमा, वा

(३)

हितानधकारीको मृत्यु भएमा वा निज स्थायीरूपमा अपाङ्ग
भएमा ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा थप ।



चौथो सं िोधिद्वारा थप ।
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(ङ)

मिाले िा

परीिकको

हवभागबाट

स्वीकृनत

पाएको

ले िापरीिकबाट सो अवकाि कोषको वाहषथक रूपमा ले िा
परीिण गराउिु पिन ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजिको लानग “स्वीकृत लगािी” भन्नाले
दे िाय बमोशजम भएको लगािी सम्झिु पछथः–
(क)

प्रचनलत कािूि बमोशजम स्थापिा भएको िागररक
लगािी कोषमा गररएको लगािी,

(ि)

िेपाल सरकारले जारी गरे को ऋणपत्रमा गररएको
लगािी,

(ग)

बैङ्क सम्बन्धी प्रचनलत कािुि अन्तगथत सं चालि भएका
बैङ्कमा गररएको लगािी,

(घ)

बैङ्कसाँग सि हवशियकरणको आधारमा गररएको लगािी,
र

(ङ)

आफ्िा

िेयर

िोल्डर

बािे कका

हितानधकारीलाई

गररएको लगािी ।
(३) हवभागबाट स्वीकृनत प्राप्त गरे को स्वीकृत अवकाि कोषले उपनियम (२) का
ितथिरू पालिा िगरे मा सो कोषलाई ददएको स्वीकृनत हवभागले रद्द गिथ सक्िेछ ।
................

(४)



(५)



...............

(६) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शिएको भए तापनि दे िायका रकमका
सम्बन्धमा दे िाय बमोशजम िुिेछः–
(क)

ु न्दा अशघका आय वषथिरूमा कमथचारी वा कामदारको
ऐि प्रारम्भ िुिभ
सं चय कोष वा िागररक लगािी कोषमा जम्मा भएको सााँवा ब्याज



सातौं सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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लगायतका रकममा र सो अवनधसम्म पाकेको उपदाि तथा सं शचत नबदा
बापतको रकममा कर छु ट िुिे, र
(ि)

ऐि प्रारम्भ िुाँदाका वित सेवामा रिे का कमथचारी वा कामदारलाई
सेवाबाट अवकाि िुाँदा निजिरूको सेवा ितथ सम्बन्धी नियम अिुसार
ु ािी िुिे एक लाि असी िजार रुपैयााँसम्मको औषधी उपचार िचथ
भि
रकमलाई सो कमथचारी वा कामदारको आयमा समावेि िगररिे ।

२१.

अवकाि योगदािको सीमाः कुिै आय वषथमा स्वीकृत अवकाि कोषको हितानधकारी प्राकृनतक
व्यशिले अवकाि कोषमा अवकाि योगदाि गदाथ तीि लाि रुपैयााँ वा निजको निधाथरणयोग्य
आयको एक नतिाईमा जुि घटी िुन्छ सो रकमसम्म आफ्िो कर योग्य आयबाट घटाउि
सक्िेछ ।


तर योगदािमा आधाररत सामाशजक सुरिा कोष ऐि, २०७४ बमोशजम स्थापिा भएको

सामाशजक सुरिा कोषमा योगदाि गिन कोषको हितानधकारी प्राकृनतक व्यशिले सो कोषमा
योगदाि गदाथ पााँच लाि रुपैयााँ वा निजको निधाथरणयोग्य आयको एक नतिाइमा जुि घटी िुन्छ
सो रकमसम्म आफ्िो करयोग्य आयबाट घटाउि सक्िेछ ।

पररच्छे द–६
कर प्रिासि र सरकारी कागजात
२२.

पूवाथदेि सम्बन्धी कायथहवनधः (१) ऐिको दफा ७६ बमोशजम पूवाथदेि माग गिन व्यशिले हवभागले
तोकेको ढााँचामा हवभाग समि निवेदि ददिु पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको निवेदि प्राप्त भएपनछ पैं तालीस ददिनभत्र हवभागले सो
हवषयमा निणथय ददिु पिनछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको अवनध नभत्र हवभागबाट पूवाथदेि प्राप्त िभएमा निवेदकले
ऐिको दफा ११५ बमोशजम हवभाग समि प्रिासकीय पुिरावलोकिको लानग निवेदि ददि वा



दिौं सं िोधिद्वारा थहपएको ।
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दफा ११६ को उपदफा (४) बमोशजम राजश्व न्यायाधीकरण समि पुिरावेदि ददि
सक्िेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोशजम निणथय गिुथ अशघ हवभागले आवश्यक दे िेमा अनधकृत तथा
अन्य हविेषज्ञबाट छािवीि गराउि सक्िेछ ।

२३.

स्थायी लेिा िम्बरः (१) यो नियमावली प्रारम्भ िुाँदाका बित स्थायी ले िा िम्बर प्राप्त गरी
िसकेको र निधाथरण योग्य आय



आजथि गिथ चाििे, हवभागले स्थायी ले िा िम्बर नलिुपिन भिी

तोहकएको वा ऐिको पररच्छे द–१७ अन्तगथत करकट्टी गिुथ पिन जुिसुकै व्यशिले त्यस्तो आय
आजथि गिुथ वा कर कट्टी गिुथ अगावै स्थायी ले िा िम्बरको लानग हवभागमा

निवेदि ददिु



पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम स्थायी िम्बर नलि अनिवायथ िभएको र स्थायी ले िा
िम्बर प्राप्त गरी िसकेको अन्य व्यशिले पनि स्थायी ले िा िम्बरको लानग हवभागमा निवेदि
ददि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम निवेदि प्राप्त भए पनछ निवेदकलाई हवभागले
स्थायी लेिा िम्बरको प्रमाणपत्र प्रदाि गिनछ ।


(३क) स्थायी लेिा िम्बर नलएका व्यशिले हवभागको सूचिा प्रकािि गरी तोकेको

अवनधनभत्र सो सूचिामा उशल्लशित हववरण हवभागको वायोमेहरक प्रणालीमा दताथ गराई अनभले ि
अद्यावनधक गिुथ पिनछ ।


(४)



स्थायी लेिा िम्बर नलई ब्यवसाय गिन करदाताले आफ्िो िाम, ठे गािा तथा

स्थायी लेिा िम्बर उल्ले ि गरी नसलनसले वार िम्बर सहितको बीजक जारी गिुथ पिनछ ।



चौथो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



िवौं सं िोधिद्वारा थहपएको ।



छै ठौं सं िोधिद्वारा थप ।



सातौं सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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२३क.स्थायी लेिा िम्बर स्थगिको प्रहक्रयाः (१) ऐिको दफा ७८क. को उपदफा (१) बमोशजम
स्थायी ले िा िम्बर स्थगि गिथ चाििे व्यशि वा निकायले आफूले नलएको स्थायी ले िा िम्बर
स्थगि गिुथ पिन अवस्था नसजथिा भएको नमनतले तीस ददिनभत्र कारण िुलाई हवभाग समि
निवेदि ददिु पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि ददाँदा सो अवनधसम्मको आय हववरण तथा कर
दाशिला गरे को िुि ु पिनछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त निवेदि जााँचबुझ गदाथ व्यिोरा मिानसब दे शिएमा
हवभागले निवेदि पेि गरे को नमनतले तीस ददिनभत्र स्थगि भएको वा स्थगि ििुिे भए सो को
जािकारी ददिु पिनछ ।



२३ि. प्रनतनलहप ददिेः (१) नियम २३ बमोशजम स्थायी ले िा िम्बरको प्रमाणपत्र नलएको कुिै
व्यशिले स्थायी ले िा िम्बर प्रमाणपत्र िराएमा वा अन्य कुिै हकनसमबाट िानसएमा त्यस्तो
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप नलिको लानग हवभागमा दरिास्त ददिु पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम दरिास्त प्राप्त भएको नमनतले तीि ददिनभत्र हवभागले
निवेदकलाई स्थायी लेिा िम्बर दताथको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप प्रदाि गिुथ पिनछ ।

२४.

स्थायी लेिा िम्बरको हववरणमा सं िोधिः (१) कुिै व्यशिले प्राप्त गरे को स्थायी ले िा िम्बरको
प्रमाणपत्रमा उशल्लशित हववरणमा पररवतथि भएमा पररवतथि भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र सो
व्यशिले सो कुराको जािकारी हवभागलाई ददिु पिनछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको जािकारी हवभागले प्राप्त गरे पनछ हवभागले स्थायी ले िा
िम्बरमा आवश्यक सं िोधि गरी ददिु पिनछ ।

२५.

व्यशिको कारोबार स्थलमा पररवतथिः कुिै व्यशिको कारोबारस्थल पररवतथि भएमा सो व्यशिले
सो कुराको जािकारी हवभागमा ददिु पिनछ ।



एघारौं सं िोधिद्वारा थहपएको ।
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२६. कर च ुिाको प्रमाणपत्रः (१) कुिै व्यशिले निशित नमनतसम्मको ऐिबमोशजम नतिु पिन सम्पूण थ



कर नतरी सकेको प्रमाणपत्र माग गिथ ऐिको दफा ९६ को उपदफा (२) मा उशल्लशित
कागजात सहित हवभागमा निवेदि ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि प्राप्त भएमा निवेदिको कर गणिा गशणनतय
हिसाबले दठक भए िभएको जााँच गरी र कर हववरण बमोशजम नतिुथ पिन कर, िुल्क, व्याज तथा
अनिम कर कट्टी रकम र व्याज दाशिला गिथ बााँकी भए सो रकम दाशिला गराई कर नतरे को
प्रमाणको आधारमा हवभागले सो व्यशिलाई कर च ुिाको प्रमाणपत्र ददिु पिनछ ।

२७.

कर छूटको प्रमाणपत्रः (१) कुिै कर छूट पाउिे व्यशिले कर छूटको प्रमाणपत्र माग गिथ
हवभागमा निवेदि ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि प्राप्त भएपनछ सो व्यशिले कर छु ट पाउिे दे शिएमा
हवभागले सो व्यशिलाई कर छु टको प्रमाणपत्र ददिु पिनछ ।

२८.

अनधकृतको पररचयपत्रः अनधकृतको पररचयपत्रको ढााँचा अिुसूची–१ बमोशजम िुिेछ ।

पररच्छे द–७
करको भ ुिािी
२९.

कर नतिन तररका र स्थािः (१) कुिै व्यशिले ऐि बमोशजम नतिुथ पिन कर दे िायको स्थािमा
दे िाय बमोशजम नतिुथ पिनछः–
(क)

हवभागले कुिै व्यशिलाई कर नतिन स्थाि सूशचत गरे को भए सोिी
स्थािमा,

(ि)

िण्ड (क) बािे कका अन्य अवस्थामा सरकारी कारोबार गिथ मान्यता
प्राप्त बैङ्क वा हवभागमा ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(२) कुिै व्यशिले उपनियम (१) बमोशजम सरकारी कारोबार गिथ मान्यता प्राप्त बैङ्कमा
कर बुझाएको भए सोको जािकारी हवभागमा ददिु पिनछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम कर बुझाउाँदा दे िाय बमोशजम बुझाउि सहकिेछः–
(क)

हवभागमा भ ुिािी गदाथ हवभागले तोकेको सीमासम्म िगद र सो सीमा
भन्दा बढी भएमा चेक वा ड्राफ्टबाट, वा

(ि)

सरकारी कारोबार गिथ मान्यता प्राप्त बैङ्कमा भ ुिािी गदाथ िगद, चेक
वा ड्राफ्ट वा हवद्युतीय माध्यमबाट ।

ु ािी गदाथ दि लाि रुपैयााँभन्दा
तर सरकारी कारोबार गिन मान्यता प्राप्त बैङ्कमाफथत भि



ु ािी गिुथ पिनछ ।
बढीको रकम चेक, ड्राफ्ट वा हवद्युतीय माध्यमबाट भि
(४) उपनियम (३) बमोशजम चेकबाट कर बुझाएकोमा कुिै कारणले सो चेकको
ु ािी प्राप्त गिथ हवभागले भि
ु ािी नमनतसम्म गरे को सम्पूणथ िचथ
भ ुिािी िभएमा सो चेकबाट भि
बापत हवभागले तोकेको रकम सो चेक बुझाउिे व्यशिले हवभागमा बुझाउिु पिनछ । यसरी
ु ािी नमनतसम्म कर बापत लाग्िे ब्याज, िुल्क तथा
हवभागले िचथको रकम तोक्दा भि
जररवािाको रकम समेत समावेि गिुथ पिनछ ।

३०.

भ ुिािीको क्रमः कुिै व्यशिले हवनभन्न आय वषथको वा हवनभन्न स्रोतको बााँकी कर व्याज र
िुल्क नतिुथ पिन अवस्थामा सम्पूण थ रकम िबुझाएमा बुझाएको रकमलाई कुि आयवषथको वा
ु ािी मान्ने भन्ने कुराको निणथय हवभागले गिनछ ।
कुि श्रोतको भि

३१.

रोजगारदाताले करकट्टी गिन तररकाः कुिै रोजगारदाताले ऐिको दफा ८७ को उपदफा (१)
बमोशजम रोजगारीबाट अनिम कर कट्टी गदाथ दे िायबमोशजम गिुथ पिनछः–
(क)

ऐिको दफा ५१ बमोशजम औषधी उपचार बापत कर नमलाि गिथ पाउिे भए
त्यसलाई नमलाि गिथ सक्िे, र



छै ठौं सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



िवौं सं िोधिद्वारा थहपएको ।
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(ि)

कमथचारी वा कामदारको वाहषथक पाररश्रनमकमा लाग्िे करको दामासािीको
हिसाबले मानसक रूपमा अनिम कर कट्टी गिुथ पिन ।

३२.

प्रमाण पेि गरी मात्र हकस्ता रकम घटाउि पाउिेः दे िायका प्रमाणिरू हवभागमा पेि गरे को
अवस्थामा सो प्रमाणबाट प्रमाशणत िुिे रकमसम्म ऐिको दफा ९४ को उपदफा (१) बमोशजम
गणिा गररएको हकस्ता रकमबाट घटाई दाशिल गिथ सहकिेछः–
(क)

ऐिको पररच्छे द–१७ बमोशजम अनिम कर कट्टी गररएकोमा दफा ९१ को
उपदफा (१) बमोशजम जारी गररएको कर कट्टी प्रमाणपत्र,

(ि)

औषधी उपचार बापत कर नमलाि दावी गरे कोमा औषधी उपचार बापत भएको
स्वीकृत औषधी उपचार िचथको हवल, भपाथई ।

३३.

अिुमानित करको हववरण आवश्यक िपिनः ऐिको दफा ९५ को उपदफा (६) को प्रयोजिको
लानग हवभागले दे िायका व्यशििरूलाई ऐिको दफा ९५ को उपदफा (१) बमोशजमको
अिुमानित करको हववरण पेि गिुथ िपिन गरी तोक्ि सक्िेछः–
(क)


(ि) ऐिको दफा ४ को उपदफा (३) बमोशजमको व्यशि, र

(ग)

३४.

ऐिको दफा ९६ बमोशजम हववरण दाशिल गिुथ िपिन व्यशि,

ऐिको दफा ४ को उपदफा (४) मा उशल्लशित व्यशि ।

अिुमानित करको हववरणः कुिै आय वषथमा हकस्ता दाशिला गिुथ पिन व्यशिले अिुसूची–२
बमोशजमको ढााँचामा ऐिको दफा ९५ बमोशजम अिुमानित करको हववरण हवभागमा पेि गिुथ
पिनछ ।



छै ठौं सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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पररच्छे द–८
नललाम नबक्री र हफताथ
३५.

नललाम नबक्री गदाथ अपिाउिु पिन कायथहवनधः (१) हवभागले ऐिको दफा १०५ को उपदफा
(३) बमोशजम कब्जामा नलएको सम्पशि सो सम्पशिको प्रकृनत अिुसार नबक्री गिथ उपयुि
स्थाि समेतलाई हवचार गरी नललाम नबक्री गिन स्थाि निशित गिनछ ।
(२) हवभागले कब्जामा नलएको सम्पशि ऐिको दफा १०५ को उपदफा (४) को
अधीिमा रिी दे िाय बमोशजम नललाम नबक्री गिुथ पिनछः–
(क)

सं भव भएसम्म उपनियम (१) मा उल्ले ि भएको स्थािको कम्तीमा
एउटा स्थािीय पनत्रकामा नललाम नबक्रीको बारे मा पन्र ददिको सूचिा
प्रकाशित गिन,
तर सडी गली िानसई जािे सम्पशिको िकमा यो व्यवस्था लागु
िुिे छै ि ।

(ि)

उपनियम (१) मा उल्ले ि भएको स्थािको सबैभन्दा िशजकको स्थािीय
प्रिासिको प्रनतनिनध र िशजकको अन्य कुिै सरकारी कायाथलयको
प्रनतनिनधको रोिबरमा नललाम िुिे सम्पशिको बजार मोल निशित
गिन ।

(३) नललाम बढाबढ गदाथ उपनियम (१) मा उल्ले ि भएको स्थािको सबैभन्दा
िशजकको स्थािीय प्रिासिको प्रनतनिनधको रोिवरमा बढाबढ गिुथ पिनछ र नललाममा भाग नलिे
व्यशिले उपनियम (२) को िण्ड (ि) बमोशजम निशित गररएको बजार मोलमा हकन्न प्रस्ताव
िगरे सम्म हवक्री गररिे छै ि ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम नललाम गदाथ उपनियम (२) को िण्ड (ि) बमोशजम
निशित गररएको बजार मोलभन्दा घटी मोल आएको सम्पशिको उपनियम (२) को िण्ड (क)
बमोशजम सात ददिको सूचिा प्रकाशित गरी दोश्रो पटक नललाम बढाबढ गिुथ पिनछ ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम नललाम बढाबढ गदाथ पनि उपनियम (२) को िण्ड (ि)
बमोशजम निशित गररएको बजार मोलभन्दा घटी मोल भएमा उपनियम
18
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बमोशजम तीि ददिको सूचिा प्रकाशित गरी ते स्रो पटक नललाम बढाबढ गरी जनतसुकै मोल
आए पनि नललाम नबक्री गिथ सहकिेछ ।
(६) नललाम नबक्रीमा सम्पशि सकार गिन व्यशिलाई हवभागले चलि पूजी ददिु
पिनछ ।

३६.

रकम हफताथ माग गिन कायथहवनधः ऐिको दफा ११३ को उपदफा (३) बमोशजम रकम हफताथ
पाउि माग गदाथ हवभागले तोकेको ढााँचामा हफताथ माग गररएको रकम बढी भएको पुष्याई
गिन कागजात र नबभागले तोकेका अन्य कागजातिरू समेत सं लग्ि गरी नबभागमा निवेदि ददिु
पिनछ ।
पररच्छे द–९
हवहवध

३७.

मुद्दाको तिहककात गिन अनधकृतः ऐिको पररच्छे द २३ बमोशजम सजाय िुिे कसूर सम्बन्धी
मुद्दाको तिहककात हवभागले िटाएको अनधकृतले गिनछ ।

३८.

दुगम
थ भिाको सीमाः ऐिको अिुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (५) को प्रयोजिको लानग
व्यशिको कर िलाग्िे सीमामा थप िुिे दुगम
थ भिा बापतको रकम दे िाय बमोशजम िुिेछः–








रष्टब्यः–

(क)

“क” वगथको िेत्रमा पचास िजार रुपैयााँ ।

(ि)

“ि” वगथको िेत्रमा चालीस िजार रुपैयााँ ।

(ग)

“ग” वगथको िेत्रमा तीस िजार रुपैयााँ ।

(घ)

“घ” वगथको िेत्रमा बीस िजार रुपैयााँ ।

(ङ)

“ङ” वगथको िेत्रमा दि िजार रुपैयााँ ।

तेस्रो सं िोधिद्धारा सं िोनधत ।
केिी िेपाल कािूि सं िोधि गिन ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दिरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

19
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३९.

निबृिभरण आयः ऐिको अिुसूची–१ को दफा १ को उपदफा (९) बमोशजम कट्टी गररिे
रकम निबृिभरण आय भन्दा बढी िुिे छै ि ।

४०.

िारे जी र पररणामः (१) आयकर नियमावली, २०३९ िारे ज गररएकोछ ।
(२) आयकर नियमावली, २०३९ बमोशजम गररएको काम कारबािी यसै नियमावली
बमोशजम भए गरे को मानििेछ ।
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अिुसूची–१
ाँ सम्बशन्धत)
(नियम २८ सग
िेपाल सरकार
अथथ मन्त्रालय
आन्तररक राजश्व हवभाग
अनधकृतको पररचय–पत्र
िामः

अनधकृतको

दजाथः

फोटो

पररचय–पत्र िंः
.... ... .... .... .... ..... ...... ...
प्रमाशणत गिनको िस्तािर
पदः–
Government of Nepal
Ministry of Finance
INLAND REVENUE DEPARTMENT
Officer's Identity Card

Name:

Officer's

Designation :

Photo

Identity Card No:

Certified by:.........................
Designation:..........................
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अिुसूची–२
ाँ सम्बशन्धत)
(नियम ३४ सग
अिुमानित करको हववरण

करदाताको िामः

स्थायी ले िा िम्बरः

कारोवारको हकनसमः

आय वषथः

करदाताको शस्थनतः प्रो साझेदारी प्रा. नल. नल. क.
चालु आ. व. को अिुमानित कर निकाल्िे तररका
(क)

चालु आ. व. मा व्यवसाय वा लगािीबाट प्राप्त िुिे अिुमानित

रु. ............

मुिाफा वा लाभ
(ि)

(ग)

कट्टी िुिे रकम

रु. .............

आय

रु. .............

आयकर ऐि, २०५८ को दफा ११ तथा ६४ बमोशजमको कर छु ट रु............
िुिे रकम (घटाउिे)
अन्य व्यवसाय वा लगािीको आय (जोड्िे)

रु .............

निधाथरण योग्य आय

रु .............

(ङ)

चन्दा (घटाउिे)

रु..............

(च)

अवकाि योगदाि (घटाउिे)

रु .............

करयोग्य आय

रु .............

(घ)

उपरोि बमोशजमको करयोग्य आयमा आयकर ऐि, २०५८ को अिुसूची–१ बमोशजम लाग्िे कर
रु..................................
22

www.lawcommission.gov.np

चालू आयवषथमा हवदे िी स्रोतको आय भएमा हवदे िमा नतरे को र नतिुथ पिन अिुमानित आयकर रकम
रु. .................................

गैर वानसन्दा व्यशिको िेपाल शस्थत स्थायी सं स्थापिले चालू आय बषथमा हवदे ि पठाउिे आय
रु. .......................

हवदे ि पठाउिे आयमा लाग्िे कर रु. .....................

हववरण ददिेको दस्तितः
पदः
नमनतः
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